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1. Desejo e Objetivos do Projeto Cultural de Escola - A base do PCE.

As atividades de cariz artístico e cultural do Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira

(AVEPF) sempre estiveram presentes no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, quer

através de atividades desenvolvidas num momento, quer através de atividades

desenvolvidas ao longo do ano letivo, através de clubes e projetos dirigidos especificamente

para atividades de caráter artístico e cultural, tais como o Clube de Cinema, o Clube de

Teatro, o Projeto da Criatividade Aplicada às Ciências Sociais e Humanas – O Românico e a

Citânia de Sanfins, o Plano Nacional de Leitura ou ainda projetos disciplinares no âmbito das

Artes Visuais ou da Música.

Também no currículo do Agrupamento foi dada especial importância à área do património

artístico e cultural, local ou nacional, através da criação da oferta complementar de

“Património Artístico e Cultural” no 5º ano de escolaridade, sendo esta oferta uma marca

própria do AVEPF.

A panóplia de atividades de cariz artístico e cultural, com um percurso já longo nos

sucessivos Planos Anuais de Atividades, foi conferindo ao AVEPF um ADN próprio, com

marcas singulares, que juntas, foram construindo, ano após ano, a identidade cultural do

Agrupamento, sendo exemplos destas marcas próprias o Projeto da Criatividade Aplicada às

Ciências Sociais e Humanas – O Românico e a Citânia de Sanfins, o Clube de Cinema, o Clube

de Teatro ou ainda as atividades do Plano Nacional de Leitura, todas elas concorrentes para os

desígnios do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, pelo objetivo comum a

todas de desenvolver as áreas de competências da Sensibilidade Estética e Artística; da

Informação e Comunicação; do Pensamento Crítico e Pensamento Criativo e do

Relacionamento Interpessoal. Ainda de referir, que este agrupamento, ao nível concelhio, é o

único com oferta curricular de ensino especializado da música, em regime articulado.

É a partir desta elencagem dos projetos de caráter eminentemente artístico e cultural que o

AVEPF, ao abraçar o desafio de construir um Plano Cultural de Escola (PCE), se questiona em

como utilizar todas estas sinergias num propósito relevante e que some novos objetivos a cada

um desses projetos, para dar resposta ao desejo que marca a sua implementação. Este desejo

nasce da vontade do AVEPF em dar protagonismo à redescoberta dos sentidos dos nossos



alunos, das ações e dos seus comportamentos em ambientes não digitais, tais como o tato, o

desenho, o movimento físico do indivíduo, a contemplação, a visão e a audição, a ser público

em plateia e ser protagonista em palco.

É um desejo que assenta no necessário equilíbrio que deve existir numa época de

desenvolvimento digital com alunos nativos digitais, no qual o AVEPF também se encontra

empenhado e que concretiza através do seu Plano de Desenvolvimento Digital. Neste

Admirável Mundo Novo, imerso na tecnologia ao serviço das aprendizagens; da igualdade de

oportunidades e da inclusão, importa procurar o necessário equilíbrio que trabalhe os

comportamentos e as vivências dos nossos alunos em ambientes não digitais, que dê ênfase

aos seus sentidos, aos seus sentimentos, ao seu sentido de pertença e ao conhecimento do

mundo real que o rodeia. Que melhor desígnio pode a Arte e a Cultura almejar?

É neste contexto que nasce o título e lema deste Projeto Cultural de Escola:
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2. Objetivos e práticas comuns às atividades de âmbito artístico e cultural a serem

desenvolvidas.

As premissas das atividades afetas ao PCE são definidas e clarificadas nas seguintes alíneas:

a) As atividades que integram o PCE têm uma ligação clara com a arte, a cultura ou o

património;

b) As atividades a integrar o PCE deverão, na sua conceção e planificação, considerar a

premissa do objetivo central de desenvolver as áreas de competências da

Sensibilidade Estética e Artística; da Informação e Comunicação; do Pensamento

Crítico e Pensamento Criativo e do Relacionamento Interpessoal, de acordo com o

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

c) Todas as Atividades planeadas no PCE privilegiam atividades de campo, workshops,

eventos de palco e plateia, a utilização do livro físico, atividades de escrita, de pintura

ou de escultura, entre outras.

3. Constituição e Atribuições da Equipa PCE

A equipa PCE é constituída por quatro professores, sendo um deles o coordenador. Esta

equipa tem as seguintes atribuições:



 Atualizar, no início de cada ano letivo, o PCE do Agrupamento, através da inclusão,

atualização e contextualização das atividades nele previstas, para o ano letivo que se

inicia;

 Articular com o diretor a convocatória de reuniões periódicas trimestrais da comissão

consultiva ou reuniões com parceiros externos;

 Publicitar periodicamente as atividades desenvolvidas no âmbito do PCE;

 Reunir com a Comissão Consultiva, uma vez por período, no sentido de dar

conhecimento das atividades desenvolvidas e serem estudadas e propostas novas

atividades a desenvolver ou novas parcerias a estabelecer;

 Reunir e contactar com os parceiros externos, na articulação entre a escola e as

diversas entidades e instituições envolvidas, no desenvolvimento de atividades.

4. Constituição e Atribuições da Comissão Consultiva

A Comissão Consultiva é constituída por docentes e alunos do AVEPF, devendo incluir docentes

de todos os níveis de ensino, docentes responsáveis por clubes e projetos e ainda docentes da

Equipa da Biblioteca Escolar, bem como a própria equipa do PCE e ainda um representante da

Associação de Pais e Encarregados de Educação. Esta comissão tem como objetivo o

acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas, no âmbito do PCE, durante o

corrente ano letivo, bem como preparar o PCE do próximo ano letivo, procurando que o

mesmo tenha uma linha orientadora coerente e um propósito claro e pertinente, devendo,

para o efeito, desenvolver os seguintes procedimentos, durante este ano letivo:

a. Auscultar a comunidade educativa sobre um tema e objetivo aglutinadores, para o PCE de

2023/2024 - janeiro e fevereiro de 2023;

b. Elaborar uma proposta de implementação das atividades do PCE, para o próximo ano

letivo, divididas em dois eixos de execução, nomeadamente atividades a desenvolver ao

longo do ano letivo e atividades a desenvolver num momento/período específico, num

formato designado por Semana Cultural do AVEPF - A apresentar ao Conselho Pedagógico

emmarço de 2023;

c. Dar a conhecer à comunidade educativa o tema aglutinador, os eixos e formas de

participação da comunidade na persecução dos objetivos associados ao tema, bem como

a necessária coerência das mesmas relativamente ao propósito e lema bases do PCE -

maio de 2023;



d. Contactar e convidar parceiros externos, que contribuam com propostas de atividades

subordinadas ao tema escolhido, a serem incluídas no Plano Anual de Atividades

2023/2024 - junho de 2023;

5. Parceiros Externos

Sem prejuízo de a Comissão Consultiva poder contactar e convidar quaisquer entidades que

considere pertinentes, serão sempre contactadas e convidadas a dar ao seu contributo, pela

sua proximidade e envolvimento histórico com o AVEPF, as seguintes entidades:

CMPF – Câmara Municipal de Paços De Ferreira;

Juntas de Freguesia de Paços De Ferreira;

Rota do Românico;

Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário, de Lordelo;

Conservatório de Música de Lousada;

6. O PCE e o Plano Anual de Atividades

O PCE dispõe de capítulo próprio no Plano Anual de Atividades, por forma a conferir-lhe a

necessária clareza e compreensão, no que diz respeito à execução das suas atividades aos

seus propósitos, implementação, calendarização e responsáveis.

7. Aprovação e Divulgação

O Projeto Cultural de Escola carece sempre de aprovação em sede de Conselho Pedagógico,

devendo o mesmo ser posteriormente divulgado a toda a comunidade escolar.

Para efeitos de divulgação das atividades desenvolvidas, a equipa do PCE deve utilizar rede

social específica do PCE, INSTAGRAM https://www.instagram.com/pce_avepf/ ,a ser gerida

pela própria equipa.

https://www.instagram.com/pce_avepf/


1.º PERÍODO

*Realização da Atividade foi alterada para 1 de março – 2.ºPeríodo

ATIVIDADE (S) DESTINATÁRIOS/

TURMAS PARTICIPANTES

CALENDARIZAÇÃO ARTICULAÇÃO

Aula-Concerto:

Comemoração do Dia Mundial da

Música

3.º 4.º 5.º 6.º anos Outubro

▪ Diretores de Turma

▪ Professores titulares dos 3.º e 4.º anos

▪ Associação de Pais

▪ Câmara Municipal Paços Ferreira

ARTE

CULTURA

PATRIMÓNIO

Visita de estudo:

Sinagoga Kadoorie;

Centro Cultural Islâmico

9.ºanos

1.ºPeríodo

(final outubro início

de novembro)

Sinagoga Kadoorie

e

Centro Cultural Islâmico

Festejar o Natal:

Gravação de um vídeo Grupo disciplinar 250 Dezembro

▪ Rádio escola

▪ EV/ET

▪ TIC

Mural da Inclusão: *

Dia Internacional da Pessoa com

Deficiência

Todas as turmas do AVEPF 1.ºPeríodo Grupos: 100 / 110 / 240 / 600 / Coordenador Estabelecimento / DTs

Números e Formas com História:

Projeto “O Românico III”

6.º anos 1.ºPeríodo

▪ Professoras bibliotecárias

▪ Grupos: 200 / 230

Workshop: “A Hora do Conto”

Projeto “O Românico I”

Alunos de 5 anos 1.ºPeríodo ▪ Técnicas da Rota do Românico

▪ Educadoras



2.º PERÍODO

ATIVIDADE (S) DESTINATÁRIOS/

TURMAS PARTICIPANTES

CALENDARIZAÇÃO ARTICULAÇÃO

Fábula Sinfónica:

“Quinta da Amizade”

Europarque

6.º anos

19 janeiro

(manhã)

▪ Diretores de Turma

▪ Associação de Pais

ARTE

CULTURA

PATRIMÓNIO

Atividade de Departamento EPE

Teatro: “Os 3 Porquinhos” Todas as crianças da EPE

13 a 18 de

fevereiro

▪ Grupo 100;

▪ Coordenadores de Estabelecimento;

▪ Empres-Letras e Probabilidades

Visita de estudo:

Centro Histórico da Cidade do Porto

e

Casa da Música

8.º anos Março

▪ Grupo200

▪ Grupo 400

▪ Grupo 600

Workshop:

“Talha Dourada”

6.º e 8.º anos 2.ºPeríodo CFPIMM de Lordelo

Workshop:

“O Românico” (Românico II)

5.º anos 2.ºPeríodo Rota do Românico e respetivos Técnicos

Visita de estudo:

“Citânia e Museu Arqueológico de

Sanfins”

7.º anos

2.ºPeríodo

(final março) Técnicas do Museu (Divisão Educação da Câmara Municipal)



3.º PERÍODO

ATIVIDADE (S) DESTINATÁRIOS/

TURMAS PARTICIPANTES

CALENDARIZAÇÃO ARTICULAÇÃO

Dramatização de um acontecimento

histórico 7.º e 8.º anos 3.ºPeríodo ▪ Clube de Teatro

▪ Grupo de Português

ARTE

CULTURA

PATRIMÓNIO

O Românico nas Artes Visuais:

Projeto “O Românico IV” 8.ºanos Ao longo do ano

▪ Grupo 400;

▪ Grupo 600

Representação / Interpretação

Dramática de Peças e Poesia

Comunidade Escolar Final do ano

▪ Português;

▪ Cidadania e Desenvolvimento;

▪ TIC;

▪ Educação Visual;

▪ Educação Musical

Peddy-Paper:

“Dia do Agrupamento”

Toda a Comunidade

Educativa

Dia do

Agrupamento

▪ Desporto Escolar;

▪ Gabinete do Diretor;

▪ Associação de Pais da EBPF;

▪ Grupo responsável pelo Dia do Agrupamento

Exposição de Trabalhos dos alunos_

PAC

5.º anos Final do ano ▪ Grupo 200

Cinema na Escola Todos os alunos do 2.º e 3.º

ciclos

Ao longo do ano Biblioteca Escolar

Projeto:

“Janela de Escrita – 3.ªedição”

Toda a Comunidade

Escolar/Educativa

Ao longo do ano Docentes / Associação Pais / Entidades externas / Outros
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