ESCOLA SECUNDÁRIA
C/3 D.DINIS - COIMBRA

Projeto Cultural de Escola_PCE_DD

EIXO C – EDUCAÇÃO E ACESSO
PROGRAMA – INDISCIPLINAR E ESCOLA

Objetivos: cf. Plano Nacional das Artes. uma estratégia um manifesto
2019-2024. Plano de ação estratégica.

- Reforçar a identidade da escola considerando o seu contexto territorial, social e cultural.
- Articular a escola, o currículo, os conteúdos, o território, a comunidade, o património e a cultura local.
- Promover uma escola conectada, aberta e criativa, em linha com:




Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ONU;



Recomendações da UNESCO sobre a centralidade da arte e do património na educação e na
vida comunitária;






Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

Objetivos para a Educação 2030_OCDE;
Carta do Conselho da Europa sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos
Humanos;

Matrizes curriculares aprovadas pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho;
Decreto-Lei Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de Julho, sobre Educação Inclusiva;
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

Nota prévia:
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O Projeto Cultural de Escola é proposto para 2019-20 / 2020-21 pelo facto de em 2021 terminar
o prazo de vigência do atual Diretor.
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1.

Coordenador do projeto Cultural da Escola (PCE)

Coordenador escolar – Teresa Sá
Comissão consultiva PCE:
 Coordenador PCE – Teresa Sá
 Coordenadora Biblioteca Escolar - Alexandra Lima
 Artista Residente – Associação Escoliadas
 Coordenadores Dts - Clara Marques e Rosário Lima
 Coordenadora Erasmus+ - Ana Soares
 Mentora eTwinning – Laurentina Soares
 Professoras – Joana Nogueira, Elisa Santos
 Assistente Operacional – Cristina Oliveira
 Clube de Jornalismo - Alda Marques / Margarida Castro
 Clube Europeu - Ana Soares
 Clube de Robótica – Laurentina Soares
 Eco-Escolas – Ana Amaro / Susana Alfaiate
 Representante da Associação de EE/Pais  Representante da Associação de Estudantes –
 Diretor – Augusto Nogueira

2.

Diagnóstico da oferta cultural do meio onde o projeto será desenvolvido:

De acordo com dados da União de Freguesias Eiras e S. Paulo de Frades, o meio em que a escola está
implantado oferece equipamentos na área da educação (22), da saúde (7), da ação social (12), do
desporto (9) e outros (23), que inclui parques infantis, alguns transportes, associações culturais.
A este número de equipamentos não corresponde um fluxo de vida cultural regular. Acrescenta a este
facto a dificuldade que esta zona apresenta para quem se quer deslocar ‘à cidade’ para participar em
atividades culturais, sobretudo nas chamadas ‘forade horas’.
Uma fatia considerável de alunos, pais, encarregados de educação não vive na área ou, quando vive, não
tem hábitos de frequência de atos culturais.
Assim, a escola terá de ser um dinamizador do meio proporcionando experiências culturais aos seus
alunos e comunidade de modo a criar gosto e hábito pela Arte.

Nota final:
Atendendo ao contexto pandémico, houve necessidade de realizar adaptações / alterações ao
projeto inicial apresentado no ano letivo 19/20.



Assim, apresenta-se o projeto para o presente ano letivo, respeitando todas as diretrizes que
estão implícitas no plano de contingência nacional para as escolas e o específico da escola.
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3. Plano estratégico e de atividades:

EIXO C – EDUCAÇÃO E ACESSO / I. INDISCIPLINAR A ESCOLA
medidas
Projeto
Cultural
de
Escola
(PCE)

compromisso
i)Articular o PCE
com o contexto
sociocultural da
escola e da
comunidade
educativa e cultural
ii) Projetar o PCE em
função das
necessidades e
singularidades do
público escolar

ação

i) Articular o PCE com o
Projeto Educativo de
Escola (PEE)

ii) Integrar o PCE com o
Plano Anual de
Atividades
iii) Definir o perfil do
Coordenador de PCE
iv) Constituir a Comissão
Consultiva do PCE –
experimental

Operacionalização da ação



Projeto curricular de
Escola

- 2020-21
Complemento à Ed Artística–
7º ano (100 min/sem): dança
8º ano ( 50 min/sem.): dança

 PAAE 2019-21:
Temática
aglutinadora
–
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: Por uma escola sem
muros. (OBJ.11- Cidades e
comunidades sustentáveis)

v)

Incentivar a
participação da
comunidade no PCE
através de patrocínios,
mecenato, e outras
formas de financiamento
colaborativo.

envolvidos
Escola
Centro de
Formação
Minerva

Indicadores de
resultados
Nº ações
desenvolvidas no
PAAE-PCE-PNA
Nº projetos
PAAE-PCE-PNA

Autarquia
Comunidade
Educativa
Coordenador
do PCE
Artista
residente
Outras
Entidades
artísticas

Avaliação de
Impacto nas
aprendizagens
dos alunos
e hábitos
culturais

Durante a
vigência do
plano:
Preparação do
programa e
aplicação: 2019
– 2020
2020 - 2021
Implementação/
Monitorização/
2019 - 2020
2020 – 2021
avaliação
intermédia:
Dez. 2020
Março 2021
Avaliação final:
Julho 2021
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Encarregados
de Educação

Nº
atividades
curriculares
e
extracurriculares
PCE-PNA

calendarização
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1- Projetos Culturais Transversais 1
RBE
2- 1. PELA CULTURA INCLUSIVA
[Cidadania e Desenvolvimento e
DAC – ensino básico]
- 7º - subtema: “Gostos
discutem-se”
- 8º - subtema: " Um outro
mundo é possível"
- 9º - subtema: “Vida Para Todos alimentação sustentável”

Equipamentos
culturais e
patrimoniais

Nº projetos
Transdisciplinares
Nº recursos
pedagógicos
produzidos

Empresas
UC / ESEC /
ISEC

1-2020-2021

2-2019-20/21
% de sucesso
Escolar de
alunos
envolvidos

3-2019-20

Investigadores

Avaliação dos
Projetos

E2. GUIDE THE GUIDE (G2G)

Avaliação da
escola

4- E4.FUTURE LANGUAGE IS
ROBOTIC CODING
5- E5. CINEMA – MY DREAM
6- E6. CODING DIGITAL EDUCATION
GAMES

Projetos explicitados em anexo.
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E1-2019-21

E2-2019-21
E3-2019-21
E4 -2019-21
E5 -2020-22
E6 -2020-22

5

E1. CULTURAL HERITAGE AND
SOCIAL INCLUSION IN AN
INTERNATIONAL OPTIC

E3. SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE
PRODUCTION OF SUSTAINABLE
ENERGY

1

Número de ações
desenvolvidas no
exterior
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7- E7. GET THE VIOLENCE AND
DISCRIMINATION OUT OF YOUR
LIFE BY SPORTS
8- 3. Projeto eTwinning :
9- - On the run - stories of hope
and inspiration2
- To say, to listen
- Artificial Intelligence by App
Inventor
- Cultural Heritage

E7 -2020-22

E8-dez 2020

 Parcerias:
Associação Escolíadas
União de Freguesias Eiras e S.
Paulo de Frades:
-equipamentos
- infraestruturas
- associativismo
Infraestruturas culturais da
cidade.

2

https://live.etwinning.net/projects/project/187141 / https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_187141_en.pdf
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Parceiros internacionais:
E1 - Turquia, Polónia, Holanda,
Dinamarca.
E2 – Roménia,
Croácia,
Espanha, Itália.

6

Entidades culturais.
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E3 - Turquia, Macedónia,
Bulgária , Itália.
E4 – Turquia, Itália, Croácia,
Roménia, Finlândia
E5 – Bulgária, Roménia, Turquia,
Eslovénia
E6 – Turquia, Polónia, Itália
E7 – Alemanha, Roménia, Turquia,
Itália

3

i) Prever a adaptação de um
espaço da escola para
ateliê, sala de ensaio,
trabalho prático, quando
possível.
ii) Estabelecer contrato
com o artista residente
não remunerado.
iii) Coadjuvar os
coordenadores e docentes
da componente curricular
de Cidadania e
Desenvolvimento e propor
projetos no âmbito dos
conteúdos definidos na
Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania

-Auditório Lurdes Santos
-Biblioteca Escolar
-Sala de Arte 1 – direcionada para
dança / música: F_SD
-Sala de Arte 2 – direcionada para
teatro: OB2
-Sala de Arte 3: E7 –
direcionada para Desenho e
Artes Visuais – E7

 Artista Residente
(não remunerado) Escolíadas
– Associação Recreativa Cultural3

http://w01.escoliadas.com/associacao-escoliadas/
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2020 – de
Setembro a
Dezembro

2021
- de Janeiro a Maio

7

Implementar o
PAR na escola
com
enquadramento e
interesse no
projeto
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Projeto Artista
Residente (PAR)

 Clubes:
Clube Europeu
- Clube de Teatro
- Clube Jornalismo
Clube de Robótica
 Espaços adstritos ao
PCE:
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Criar uma linha
editorial de
recursos
pedagógicos
digitais que

i) Mobilizar os conteúdos
da componente curricular
de Cidadania e
desenvolvimento4 para a
elaboração de

Apoia o desenvolvimento do
Projeto Artístico Anual –
Concurso/Mostra Escolíadas
Glicínias Plaza 2021
Realização de Workshops
Artísticos [WA]:
WA1.Outubro
WA2. Novembro
WA3. Jan./Fev.

WA1. Como desenvolver um
Projecto Artístico Anual na escola
?– Mariana Sá
WA2. Ser Claque: o que é isso
nas Escolíadas? – Ass.
Escolíadas (a indicar)
WA3. Questões técnicas e
artísticas inerentes ao Projeto
Escolíadas. – Cláudio Pires
Recursos Pedagógicos a
produzir:

Escola

- Guia de Acessibilidade
Cultural da Cidade

Comunidade
Educativa

4

- Número de
recursos
produzidos X
número de
atividades

8

Cidadania: Do
it Recursos
pedagógicos

Projeto curricular Dança ‘Do
Mesmo Lado’ –
 acompanhamento
semanal
 espetáculo final

2019-20-21

Direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, saúde, sexualidade, média, instituições e participação
democrática, literacia financeira e educação para o consumo, segurança rodoviária, risco, empreendedorismo, mundo do trabalho, segurança, defesa e paz, bem-estar animal,
voluntariado
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iv) Introduzir processos e
práticas artísticas no
currículo, nas pedagogias e
didáticas, tanto a nível de
gestão de conteúdos e
competências, como nas
metodologias utilizadas
v) Desenvolver
competências transversais
dos alunos considerando:
4Cs - criatividade,
pensamento crítico,
comunicação e
colaboração; estilos de
aprendizagem; múltiplas
inteligências – [H.Gardner]
v) linguística, lógicomatemática, inter e
intrapessoais, musical,
cinestésica, naturalista
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articulam as artes
com outros
conteúdos
Disponibilizar os
recursos online no
Portal do PNA

recursos e
ferramentas
pedagógicas
transversais, para
professores e alunos
ii) Alargar
progressivamente a
oferta de recursos a
outras disciplinas
iii)Produzir a edição
«Do it–Escolas» com
a colaboração de
artistas_conjunto de
propostas de ações
artísticas/participativ
as nas escolas

Coordenador
designado “Visitas guiadas- guia de do PCE
boas práticas”, acompanhado de
um museu virtual multidisciplinar Artista
residente
e materiais visuais

- E1: Kit pedagógico

-E2 e E3:materiais
decorrentes do
desenvolvimento da ação.

- Projeto Escolíadas Glicínias
Plaza - Livro do espectáculo:
equipas; estruturação; áreas de
desenvolvimento: teatro,
música, dança,
pintura/escultura, trabalho de
grupo colaborativo .

Encarregados
de Educação
PNL/ PNC/
PRBE/ RPM

Qualidade do
sucesso:
- autorrelato
- checklists
- taxa de
empenho cívico
- taxa de sucesso
académico
- taxa de
participação
voluntária em
ações
resultados de
apreciação
pública

EGP2019-20
EGP2010-21

2019-21

 -Projeto‘Agoratu’
[BE, Tutorias, Salas de
Estudo] - Estratégias de
Autorregulação da
Aprendizagem
- Flyers – roteiros de filmes
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-Recursos que forem
sendo produzidos ao
longo do projeto.
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Explorar os
instrumentos de
flexibilidade
curricular para
uma organização
regular do
calendário escolar
e dos horários que
possibilite a

i) Promover a diversificação
dos contextos de
aprendizagem,
especificamente os não
formais, articulando a
escola com as instituições
culturais e sociais, sítios de
património cultural e
natural.5
ii) Fortalecer, imprimir
coerência e relevância à
relação EscolaComunidade
iii) Recorrer ao
Complemento de
Educação Artística para
executar projetos,
propostas e expressões

Diretrizes para construção do
Plano de atividades de cada
turma:
- Saídas - se possível devido ao
contexto pandémico
( no respeito pelo Despacho
n.º 6147/2019)
- Ensino Básico: cada turma
terá de ter prevista, uma
atividade de saída por
período, no âmbito do PCE.
- Ensino Secundário e Ensino
Profissional: cada turma terá
de ter previstas três atividades
de saída por ano, no âmbito do
PCE.

Docentes
Conselhos de
Turma

Número de
atividades PCT /
turma

Conselho
Pedagógico
Alunos
Entidades
externas

As atividades têm de conter
referências intencionais e
conscientes ao tema
aglutinador do PAAE e PCE.

i) Desenvolver pedagogias

-Sarau Cultural [BE]

BE

ativas, construtivas e
críticas, promotoras da
autonomia/emancipação
Programar atividades na
escola: espetáculos,
masterclasses, oficinas,
debates com a presença
de especialistas, artesãos,

Mostras:
- de dança (Turmas de dança)
- de música (professores,
alunos, funcionários,
pais)
-de teatro (clube de teatro)

Alunos

5

Número de
participantes

2020 – Março
2021 – Março

Satisfação

2019-20-21

Comunidade
educativa

Cineteatros, centros culturais, bibliotecas, museus, sítios de património, ateliês, salas de ensaio, oficinas de artesãos, centros de dia, creches, espaços públicos, parques
naturais, etc.
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Em Aberto

Se possível, cada
turma realiza, no
âmbito do PCE,
pelo menos uma
atividade no
exterior por
trimestre
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Desvio: Sair
para Entrar
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6

- Parada Cultural [Equipas
Escolíadas 21]

Fecho de ano:
2019-20
2020-21

Entidades
culturais
externas
Escolíadas
Associação
Recreativa
Cultural

 Projeto‘Agoratu’
[BE, Tutorias, Salas de
Estudo] - Estratégias de
Autorregulação da
Aprendizagem
 Horta

Biblioteca
Escolar

CAA

Teresa Sá
Teresa Sá

PNA_PCE_2019/2020/
21

Número de
documentos
produzidos

2019 – 21

Tutoria

Entidades
culturais
externas

EIXO B – CAPACITAÇÃO

Escola Secundária com Terceiro Ciclo Dom Dinis –
Coimbra

Associação de EE
/ Pais

Número de
consultas on line
Produtos da
terra

2019-20

Número de
participantes
Avaliação das
ações

2019 -21

11

Tutorias Criativas6 Criar instrumentos
e estratégias que
contribuam para a
inclusão dos alunos
com Apoio Tutorial
Específico
Investir na
capacitação de
técnicos, docentes
e não docentes,
nas áreas das
pedagogias
criativas

artistas, entidades
artísticas
iii) Transformar
ambientes de trabalho,
redesenhando a sala de
aula e os espaços
escolares interiores e
exteriores
iv) Diversificar estratégias
de aprendizagem
colaborativa através de
regimes de mentoria/
tutoria, metodologia de
projeto.
v) Proporcionar o contacto
dos alunos e docentes com
diferentes manifestações
artísticas e patrimoniais.
i) Conceber e disponibilizar
nas escolas estratégias e
ferramentas de apoio à
aprendizagem que recorram
a metodologias artísticas e
que valorizem a
diferenciação de linguagens,
de competências, de
inteligências e de modos de
construir conhecimento
ii) Capacitar docentes e
técnicos especialistas para
o uso das estratégias e
instrumentos propostos

Página

realização dos
projetos definidos
no PCE e o Projeto
Cidadania: Do it.
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Divulgação

Existir nas redes
sociais como
agente cultural

Criação do Coletivo DD e
de página no Facebook e
Instagram

https://www.facebook.com/esdom
dinis.pt
https://www.instagram.com/coleti
vodd/?hl=pt
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Acompanhamento
das publicações
PNA

http://esdomdinis.pt/coletivodd/
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Pela Cultura Inclusiva

Objetivos:

1.

Verificação da existência de algumas medidas que tornam os lugares acessíveis às diversas
necessidades das pessoas com deficiência:
 Deficiência física:
- garantir acesso livre de barreiras nos espaços internos e externos, por meio de corredores amplos e
rampas; disponibilizar todos os serviços, como exposições, sinalização e áreas de atendimento com uma
altura adequada ao alcance visual e à locomoção dessas pessoas;
 Deficiência intelectual
- elaborar conteúdos com linguagem simples, evitando o uso de termos técnicos;
- apresentar os assuntos de forma sucinta;
- ilustrar exemplos com materiais multissensoriais;
- treinar a equipa de funcionários para a receção deste público;
 Deficiência visual
- facultar audiodescrição em filmes, apresentações cénicas, exposições e visitas educativas;
- disponibilizar materiais em braille
- ter piso tátil
 Deficiência auditiva
- existir a possibilidade de comunicação em Língua Gestual Portuguesa; Espaços:
Teatros, Cinemas, Museus, Salas de espectáculo, Galerias Arte,…

2. Construção de guia que seja facultado à comunidade para que esta se possa orientar na escolha de
espaços/espetáculos de acordo com as suas necessidades/deficiências.
O projeto organiza-se a partir de atividade de turmas em Cidadania e Desenvolvimento e/ou DAC; a sua
planificação será realizada durante o mês de Setembro (eventualmente de turmas do ensino secundário
e profissional).
Produto final: Guia de Acessibilidade Cultural da Cidade

 Erasmus+ KA2 - Cultural heritage and social inclusion in
na
international
optic
Candidatura submetida pela Dinamarca.
Parceiros: Portugal, Turquia, Polónia, Holanda e Dinamarca
Duração do Projeto: 01-09-2019 até 31-08-2021
Objetivos:
- desenvolver o sentimento de pertença a uma comunidade em que, apesar das diferenças, seja possível
isolar o que nos une para além da diversidade cultural, étnica ou religiosa;
- permitir aos alunos o desenvolvimento das soft skills (colaboração, criatividade, iniciativa, resolução de
problemas) à medida que vão desconstruindo estereótipos e interiorizando a ideia de pertença a uma
comunidade internacional;
O projecto organiza-se em quatro módulos iniciais (património histórico e cultural; música e folklore;
comida e arte; património natural/ paisagístico) e um de avaliação final.
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Mobilidade virtual no eTwinning (encontros e workshops no Twinspace), materiais
pedagógicos (Twinspace group) e materiais visuais (fotos, videos, apresentações realizadas
nas visitas locais e internacionais).
Guia de boas práticas publicado na plataforma Erasmus+ Projects Result e no site da escola.



ERASMUS KA2 - Guide the guide (G2G)

Candidatura submetida pela Roménia.
Parceiros: Portugal, Roménia, Croácia, Espanha e Itália
Duração do Projeto: 01-09-2019 até 31-08-2021
Objetivos:
Melhorar as visitas guiadas aos espaços museológicos e citadinos, que serão encarados enquanto
parceiros estratégicos para uma educação de maior qualidade. Pretende-se que as visitas guiadas se
tornem cada vez mais parte integrante do currículo, de modo a permitir uma correlação entre os
conhecimentos/ conteúdos teóricos e a prática adquirida através da produção de 15 modelos inovadores
e interativos de visitas guiadas (aprender-fazendo). As atividades do projeto serão eminentemente
práticas: realizar as visitas guiadas para identificar lacunas/ necessidades; fazer análise SWOT; partilhar
métodos e instrumentos interativos que possibilitem produzir novas formas de fazer visitas guiadas aos
espaços previamente visitados; definir quais os conteúdos apropriados a contemplar durante as visitas;
implementar as visitas a grupos de alunos (nacionais e internacionais).
Deste modo, os alunos desenvolverão um maior interesse pelos espaços museológicos que os rodeiam,
conhecerão melhor o património histórico/ cultural e melhorarão as suas competências digitais, sociais e
comunicacionais.
Produto final:
Kit pedagógico designado “Visitas guiadas- guia de boas práticas”, acompanhado de um museu virtual
multidisciplinar e materiais visuais (fotos, videos, apresentações realizadas nas visitas locais e
internacionais).



ERASMUS KA2 - Scientific concepts in the production of
sustainable energy
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Objetivos:
Sensibilizar os alunos para a urgência de recorrer às energias renováveis, aumentando a informação
relativamente à forma como estas fontes de energia são utilizadas. O método a utilizar é STEAM e PBL, de
forma a chamar a atenção para as vantagens e desvantagens de cada energia, aumentar o conhecimento
relativamente à forma como cada uma pode ser potenciada e desenvolver o espírito crítico dos alunos.
Serão abordados os seguintes temas:
1. energia tradicional e energia alternativa- consumo e impacto ambiental;
2. energia hidráulica
3. energia eólica
4. energia solar
5. energia sustentável do futuro
Os alunos desenvolverão uma maior auto-estima, aprenderão a cooperar de forma mais eficiente com os

15

Candidatura submetida pela Itália.
Parceiros: Portugal, Turquia, Macedónia, Bélgica e Itália
Duração do Projeto: 01-09-2019 até 31-08-2021

Projeto Cultural de Escola_PCE
seus pares e melhorarão as suas competências sociais e comunicacionais. Ficarão, igualmente,
sensibilizados para a utilização das renováveis.
Produto final:
Apresentações Ppt; posters e campanhas de sensibilização; projetos STEM (ex. forno solar); plataforma
eTwinning com informação sobre atividades realizadas; brochura final “Ideias STEM para o ensino”.



ERASMUS KA2 – Future Language is Robotic Coding

Candidatura submetida pela Turquia.
Parceiros: Portugal, Finlândia, Itália, Turquia, Croácia, Roménia
Duração do Projecto: 01-09-2019 até 31-08-2021
Objetivos:
Desenvolver as competências do século XXI, através da utilização das competências digitais. Pretende-se
que os alunos dos diferentes países parceiros aprofundem os seus conhecimentos de coding e construam
as suas próprias atividades em LEGO e Arduino.
Produto final:
Projeto eTwinning; atividades em LEGO e Arduino.



ERASMUS KA2 – Cinema – My Dream

Candidatura submetida pela Bulgária.
Parceiros: Portugal, Bulgária, Eslovénia, Roménia e Turquia.
Duração do Projeto: 01-09-2020 até 31-08-2022
Objetivos:
Sensibilizar os alunos para a utilização das ferramentas do século XXI, nomeadamente a aquisição de
competências técnicas para a produção de pequenos filmes (desde a construção do guião até ao produto
final) e capacitar os docentes de melhores competências digitais. Pretende-se desenvolver a criatividade, o
espírito crítico e as competências linguísticas, consciencializar para a diversidade e as semelhanças dos
países europeus e melhorar as competências digitais, sociais e comunicacionais.
Produto final:
e-Book final com os filmes produzidos “Our Common European Treasure”; implementação de Clubes de
Cinema nas escolas; disseminação no site do Projeto (fotos, videos,apresentações realizadas nas visitas
locais e internacionais).



ERASMUS KA2 – Coding Digital Education Games
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Candidatura submetida pela Turquia.
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Parceiros: Portugal, Turquia, Itália e Polónia.
Duração do Projeto: 01-09-2020 até 31-08-2022
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Objetivos:
Tendo por base o Projeto eTwinning criado em 2018/2019, que tinha como objetivo a criação
de conteúdos para as disciplinas de Matemática e Ciências e que foi premiado com Selo de
Qualidade Nacional e Europeu, o projeto continua a centrar-se na criação de jogos educativos
e na maior utilização de ferramentas tecnológicas/ digitais. Os alunos irão trabalhar em PBL,
estarão mais conscientes para a aplicação de noções de matemática e de ciências (Física,
Químicae Biologia) nas suas rotinas diárias e desenvolverão as suas competências linguísticas
e culturais.
Produto final:
Produção e distribuição de jogos didáticos em várias plataformas e de um e-book.



ERASMUS KA2 – Get the violence and discrimination out of your
life by sports


Candidatura submetida pela Alemanha.
Parceiros: Portugal, Alemanha, Itália, Roménia e Turquia.
Duração do Projeto: 01-09-2020 até 31-08-2022
Objetivos:
Sensibilizar os alunos para a noção de diversidade e ajudá-los a reconhecer/questionar a discriminação.
Desenvolver estratégias de prevenção da violência, do bullying e do discurso de ódio, com vista à promoção
do bem estar e da inclusão. Os docentes irão refletir sobre as diferentes políticas locais, nacionais e
internacionais de prevenção do bullying e da violência nas escolas, para posteriomente desenvolver
atividades pedagógicas de caráter prático e desportivo (consciência do espaço, jogos de equipa, práticas
simuladas), com vista à construção de um plano de prevenção de violência comum, a implementar nas
escolas. Pretende-se desenvolver uma cultura de igualdade, respeito e tolerância, a competência de
cooperação e o espírito de equipa, possibilitar a inclusão de alunos desfavorecidos e melhorar as
competências digitais, sociais e comunicacionais dos alunos.
Produto final:
Guia pedagógico com ideias práticas e estratégias para lidar com a violência e a discriminação nas escolas.
Disseminação no site do Projeto (fotos, vídeos, apresentaçõesrealizadas nas visitas locais e internacionais).



eTwinnig - On the run - stories of hope and inspiration

About the project
In the midst of the current refugee crisis and the increasing number or migrant students our school has
been receiving, we are planning to help our resident students learn about their stories, empathise with
them and make migrants feel welcomed.
AIMS

WORK PROCESS
Different partner schools will communicate via mail, Skype and eTwinning. They will regularly
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This project aims at gathering stories from migrant students and volunteers that work with them. ICT
classes will be used to publish an interactive book with the collected stories. At the end of the
project, students will have developed their English speaking skills, their writing skills and their ICT skills.

Projeto Cultural de Escola_PCE
share their work and jointly decide on the next activities to be done. Students will not only be
responsible for interviewing migrant students but also for the artwork involved in publishing
what they elicited.
1. A brief introduction about the places different students come from and institutions of each
group. The group meets each other.
2. Each partner starts collecting information about migrants/ refugees they host .
3. Online monthly project evaluation meeting .
4. Writing and posting their work .
5. Online monthly project evaluation meeting .
6. Collecting information about specific traditions/ games, celebrations, food of migrant
students .
7. Testing the artwork that illustrates the project .
8. Publishing the final work online .
EXPECTED RESULTS
We expect to improve empathy levels and knowledge about other cultures.



To say and to listen

About the project:
This Project is about the link between literature and music and the use of literature and music as a form of
self expression. There will be a competition in which students must perform their own spoken word poetry
(texts written and told by themselves).
The students will also have to define themselves through music. Therefore, they will include some pictures
of paintings representing themselves and pictures that represent the best of their favourite songs/ types of
music, referring to the emotion they associate to these songs.
They will have to download and select part of songs and describe what they like and why they like it. They
will write and record their text for the competition
Research or teaching the links between literature and music from antiquity to nowadays.
AIMS:
Motivate students to write.
Competences :
-Communication in the mother tongue;
- Articulate thoughts and ideas effectively using oral, written, and nonverbal communication skills in a variety
of forms and contexts.
- Use communication for multiple purposes and in diverse environments.
- Appreciation of cultural diversity.
Digital competence:
- Apply Technology Effectively: technology as a tool to research, organize, evaluate, and communicate
information and to create;
- Use digital technologies, communication/networking tools, and social media appropriately to access, create
and to function successfully in a given environment
- Basic skills in ICT
Learning to learn:
in a respectable, professional manner.Flexibility and adaptability: adapt to change (to varied societal roles,
job responsibilities, schedules, and contexts
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- Interact effectively with others: know when it is appropriate to listen and when to speak, conduct oneself
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WORK PROCESS:
Phases:
-The students propose a logo for the project and after that all schools vote to choose the winner. They create
teams;
- They choose a music and share it with other students. They write why they like these songs and the emotions
they get when they hear it . They describe it: the rhythm, if it contains instruments or digital music , and give
arguments saying why it is this extract and not another part of the song. Start to think about the theme of
the songs they want to write and associate pictures for these musics;
- They represent themselves the same way of the character of a painting that they chose. The goal is to make
them understand that musicians inspired the painters. They choose a painting with a musician and they
recreate the scene with the clothes, or just an accessory;
- They introduce their team in English on a video;
- They start to write their own text;
- They could improvise to find the good melody for their songs;
- They record their song and illustrate it.
EXPECTED RESULTS:
In this project we intend to make our twinspace public and to make a virtual book with some of the
conclusions about the research done, like products exported, etc… and the letters of the songs.
The students will understand the close link between music and literature and in Arts and have knowledges
about.
The students will create in collaboration an E-book with inspired musics, the letter of the new music and
famous paintings with musicians (musicians inspire painters).
The last month of the project is dedicated to listening to the songs and the votes.
Finnaly it will be created a playlist with all the musics that the students make, and share it on social media.



Artificial Intelligence by App Inventor

About the project:
( Artificial Intelligence by App Inventor)
The project introduce students to the development of mobile apps, orienting the projects that are created
to Machine Learning.
It will consist of a series of phases (ideas, design, development, ...) that will lead to a quite original final
product: an app with some kind of game that learns ...
It is considered important that students see a practical application of Statistics within Artificial Intelligence.
AIMS:
* Know the possibilities of Machine Learning.
* Design and develop a quality app.
* Use a foreign language as a communication and content creation tool.
* Use Statistics in a practical way in AI.
WORK PROCESS:
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Phases.
1. Meet your new friends
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Students have to meet each other, like our previous projects.
2. The face.
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Students have to create some faces: standby, speaking, smile, sad, …
3. Speaking...
When you push the button ‘Talk’ the face says some phrases (added previously in a list). We can use the
texttospeech of App Inventor.
4. Watching...
We add the extension of App Inventor to detect object by the camera. So, when you push the button ‘See’,
appears a new screen with the camera, and a button to take an image. After that, you return to the ‘face
screen’ and the face says ‘I can see a …” and the name of the object detected.
5. Hearing...
We add the object to detect audio.
6. Thinking...
This is the Machine Learning really phase, using a databaase.
7. Travelling around the world...
We put the apps in Play Store.
8.Evaluation.
We can evaluate the project and the apps. We can suggest improvements.
EXPECTED RESULTS:
* Apps creadas por cada uno de los grupos.
* TwinSpace público o blog que describa el proceso de trabajo



Cultural Heritage

About the project:
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AIMS:
1. Aider les élèves à identifier, exploiter et connaître le patrimoine culturel de leur pays.
2. Faire prendre conscience aux élèves du patrimoine culturel (matériel, immatériel et naturel) de l’Italie et
du Portugal et de leurs valeurs, à l’échelle nationale, à travers l’Inventaire national, et mondial, à travers
l’UNESCO.
3. Articuler efficacement le patrimoine matériel, immatériel et naturel et les nouveaux environnements
numériques avec les pratiques éducatives, en respectant les différents programmes.
4. Promouvoir des lectures variées en parcourant des époques et des domaines du savoir : lectures littéraires,
artistiques, historiques, géographiques...
5. Développer la connaissance des élèves sur les similitudes et les différences entre les deux nations.
6. Stimuler les apprentissages pour la formation globale de l’individu dans le domaine de l’identité et de la
citoyenneté européennes.
7. Aider les élèves à prendre conscience de l’importance d’apprendre des langues européenne
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Le thème de ce projet est «Patrimoine culturel» et, tel que décrit par l'UNESCO, le patrimoine culturel
comprend trois grandes catégories: la culture tangible, comme les monuments, les bâtiments, les zones
archéologiques, les livres, les œuvres d'art et les artefacts; la culture immatérielle, comme les traditions
orales, les coutumes, le folklore, les arts du spectacle, la langue, le mode de vie et les valeurs; et le patrimoine
naturel, comme les zones naturelles présentant des aspects culturels, tels que les paysages culturels et les
formations physiographiques, biologiques et géologiques.
Les élèves explorent leur patrimoine culturel, analysent sa signification et son importance et examinent les
différentes manières dont ce patrimoine peut être transmis de génération en génération. Toutes les matières
sont invitées à participer, à savoir, PORT, LANGUES ÉTRANGÈRES; GEO, HIST, SCN, TIC, Dessin, Musique et
Citoyenneté.
Les étudiants présentent et expliquent sa signification et ses value

Projeto Cultural de Escola_PCE
WORK PROCESS:
Comme motivation pour l’étude du theme ci- dessus, nous pouvons créer une présentation interactive à
travers l’outil web2.0 Mentimeter, et la partager avec l’école partenaire afin que tous les élèves puissent y
participer.
Les élèves choisissent, en groupe, un élément du patrimoine culturel de leur pays pour des recherches. À
chaque groupe est attribué un thème, par exemple, les monuments, vestiges archéologiques, formations
géologiques, légendes, danses, jeux traditionnels... Les enseignants créent une page pour chaque sujet sur
Twinspace. Des tutoriels seront créés pour que les élèves sachent comment utiliser les outils numériques
proposés.
Les étudiants peuvent également ajouter des photos du patrimoine culturel à leur Twinboard, écrire une
description et créer un guide touristique virtuel sur un mur numérique collaboratif concernant un sousthème particulier, par exemple les légendes des pays.
Les enseignants peuvent organiser un Évènement Live dans lequel les élèves enseignent à l
EXPECTED RESULTS
Une pratique de projets avec laquelle j’ai travaillé, ces deux dernières années, a été un Projet
d’échange avec un collège à Brindisi, en Italie, dont le voyage, prévu pour le 26 février dernier, a été
annulé, le 23 février, par le ministère italien de l’éducation, à cause de la pandémie que nous vivons
encore. Notre projet n’était pas eTwinning, mais il aurait pu l’être si j’avais déjà fait la formation
eTwinning avant. J’ai donc l’intention de poursuivre sur une autre plateforme avec d’autres élèves,
avec d’autres défis, avec d’autres compétences, maintenant acquises.



Agora Tu
Programa de intervenção para treino e controlo de estratégias metacognitivas e
comportamentais de autorregulação das aprendizagens

Objetivos:

- ajudar os alunos a :
 definir objetivos
 estabelecer planos de ação
 refletir sobre as suas ações, dificuldades e (in)sucessos
 organizar e gerir o tempo de estudo e de lazer
 assumir a sua capacidade e responsabilidade de aprendentes,
 conhecer e autorregular as estratégias de aprendizagem
O projeto desenvolve-se a partir da realização de oficinas em Salas de Estudo, em ações articuladas com
a Biblioteca Escolar e com a produção de recursos, em colaboração com a Biblioteca Escolar.
A produções serão divulgadas pela BE.

Escola Secundária com Terceiro Ciclo Dom Dinis –
Coimbra

Página

21

Produto final:
Documento:
Estratégias de Autorregulação da Aprendizagem-Estratégia Objetivos hierarquizados
-Estratégia Horário de estudo
-Estratégia Ambiente de trabalho
-Estratégia Atenção em casa
-Estratégia Estudo em casa
-Estratégia Materiais para a aula
-Estratégia Materiais de estudo
-Estratégia Atenção na aula
-Estratégia Execução de tarefas de avaliação
-Estratégia Apontamentos
-Estratégia Esquemas
-Estratégia Sublinhados

PNA_PCE_2019/2020/
21
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-Estratégia Resumos
- Estratégia Mapa mental
…
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Línguas

Bás. / Sec.

Dinamizadores
Port. Fra. Ing.
Espanhol

Produtos

Data

subtema: Pelo Direito à
Cultura
teatro digital - aquisição
e produção
saídas - teatro (se
possível)
subtema”Gostos
discutem-se”
- ebook,
reinterpretação de obra
de arte 2D e/ou 3D,
exposição física e/ou
virtual dos trabalhos.
subtema: Igualdade de
género
 mundo laboral
 DH

ao longo do
ano

Divulg.
Redes Sociais
BE
ColetivoDD

7A

DAC

ETP - EV,Ing, TIC,
Port, e BE

ao longo do
ano

7B

DAC*

BE, CD, Hist

7C

DAC*

BE, Port, Geog,
Hist, EV

subtema: “para além
nós”
a partir de leitura
multidisciplinar de ‘O
Cavaleiro da Dinamarca’
 viagem(ens)

ao longo do
ano

8A

DAC*

CD, TIC, Port. e BE

subtema: " Um outro
mundo é possível"

ao longo do
ano

Pág Escola

ao longo do
ano
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Intervenientes
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Turma

Departamento

Linhas de Ação

Transversal

PCE
-PNA
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8B

DAC

Port, Ing, CN, FQ,
Mat, Hist, Geog,
EV, EF, Ed Art –
dança, TIC, EMRC,
CD

a partir de leitura
multidisciplinar de ‘O
Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá’
Subtema: “: " Um outro
mundo é possível"
a partir de leitura
multidisciplinar de ‘O
Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá’

Ao longo do
ano

projeto ‘lixArte’

CD, Port, Ing, CN,
FQ, Hist, Mat,
Geog, EV, TIC, EF,
Dança e EMRC
BE

8PIP

DAC*

CD,
Robótica Tec.Mecâ
nic, OTP, Port, BE

9A/9B/9C

DAC**

EF, CD

subtema: " Um outro
mundo é possível"
a partir de leitura
multidisciplinar de ‘O
Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá’
 meio ambiente
 sustentabilidad
e
 media
ebooks
subtema: " Um outro
mundo é possível"
a partir de leitura
multidisciplinar de ‘O
Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá’
subtema: Saúde Para
Todos -

ao longo do
ano

ao longo do
ano

outubro
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 alimentação

sustentável
 saúde comunitária
 estilos de vida
(dieta
mediterrânica)
- produção de vídeos,
panfletos, uso TIC
VP, CD, CS

CD, CS, TCPS, Ing*

Europeu

8A/8B; 8C

DAC*

Elisa Santos
Joana Nogueira
CAA

8A/ 8B 8C

Dança

Bás/ Sec

“Climate

Elisa Santos
Joana Nogueira
CAA
Ana Soares/ profs
outros

Clubes

Action
Project”

subtema: Muros Não.
Pontes Sim
Memorial DH construção de mural
com materiais de lixo
com inscrições relativas
aos DH
10 root values / ArtIculando - etwinning
coreografia
#showyourstripes
(Warming Stripes for
Portugal from 19012019)

ao longo do
ano

DAC* #showyourstripes

outubro

ao longo do
ano

outubro

Atividades sobre
Set- Nov
alterações climáticas
(experiências científicas,
palestras, produção de
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Laurentina Soares
BE
Ana Almeida
[FPCEUC]
[ISEC]
Teresa Sá

Alda Marques

mensal

Jornalismo

Newsletter

Educação
Inclusiva

Bás. / Sec.

Alunos c/
medidas
adic.
suporte
aprend.

BE - Alexandra Lima
/ Teresa Santos
CAA

-transformação/criação
de texto em “Símbolos
Pictográficos para a
Comunicação (SPC) e
Grid3
https://rbeddinis.wixsit
e.com/abc-com-d-ei/atividades

Clube de
Leitura

8A/8PIP/9A/
9B/9C

Alunos
Profs

abordagem
multidisciplinar de
textos, contos,

Articulação
DAC

7A/8A/8PIP

Alunos
Profs

BE - Alexandra Lima
Margarida
Figueiredo
Margarida Castro
BE - Alexandra Lima
Cecília Costa
Margarida
Figueiredo

jan - maio
2021

ao longo do
ano
ao longo do
ano

ao longo do
ano

ao longo do
ano
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Bibliote
ca
Escolar
(BE)

-Alunos do
clube
-10TIS
-Alunos
migrantes e
em
situação de
fragilidade
social
----------
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Robótica

papelão/ embalão,
envio de mensagens
para Marte, etc)
Realização de jogos
BEg@mes -
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Curricular

Projetos

Coords Projs
/ AR / BE
7A/7B/ 7C

--------------

Laurentina Soares

Website

Dança

Espetáculo via
streaming

Erasmus +
Erasmus+

Alunos do
Projeto

Joana Nogueira /
Elisa Santos/ AR:
Mariana Santos /
Ricardo Regalado
Ana Cláudia
Soares/ Laurentina
Soares

etwinning

Alunos do
Projeto

Ana Cláudia
Soares/ Laurentina
Soares/ Adriana
Nave

9CEF

Lurdes Loureiro/
Laurentina Soares

9A/9B/9C

Ana Soares/
Laurentina Soares

“Cinema- My Dream”
Espetáculo via
streaming;
Vídeo da/ sobre a
escola
“Scientific Concepts (...)”
- Apresentações sobre
as energias renováveis
- Booklet sobre
consequências da
Pandemia na utilização
das energias renováveis
subtema: o humor
derruba muros
Laughing is the best
medecine
análise
crítica/humorística s/
acontecimentos
sociais/vida na/da
escola
To Say, To Listen construção de letras a
partir da mesma base
musical.

ao longo do
ano
1º período

1º período

1º Período

ao longo do
ano

ao longo do
ano
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11ºs

Lurdes Loureiro

8A */ 8PIP
*

Alexandra Lima
(BE) / Margarida
Figueiredo

9A/9B/9C

Alexandra Lima
(BE) / Margarida
Castro / Ana
Cláudia Soares

9A/9B/9C

Ana Amaro /
Susana Alfaiate /
profs outros

DAC**
-”Brigadas Verdes”Limpeza de espaços
exteriores / Plantação
de árvores/ Construção
de presépios em
material reutilizável /
Construção de uma

ao longo do
ano
ao longo do
ano

ao longo do
ano

1º período

ao longo do
ano
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EcoEscola

Lurdes Loureiro
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Clube de
Leitura BE
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Desafio: Lyrics Slam
10 root values / ArtIculando - *
Human Odyssey, the
path to existentialism
(HOPE)
- equipas de alunos de
diferentes países: várias
formas de arte
Abordagem
multidisciplinar de ‘O
Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá’:
booktrailer, marcadores
de livros, representação
2D / 3D das
personagens com
reutilização de
materiais.
Texto poético: vídeopoema
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árvore de natal com
resíduos

