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1
1.

Identidaade do Agrupamento ‐ ID Cultural

Como é asssumido no seu
u Projeto Educativo, o Agrupaamento de Esccolas André Soaares (AEAS) tem
m por missão contribuir
c
para a
fo
ormação, com
m sucesso, das crianças/alunos, do pré‐esccolar ao 9.º ano
a de escolarridade, nos do
omínios académ
mico e pessoaal.
P
Pretende‐se que seja reconheecido como um
m Agrupamento
o de referência na preparação
o dos alunos paara o futuro; que forma joven
ns
conscientes doss seus deveress; que promovee uma cultura de inclusão; que fomenta a criatividade e a autonomia, tendo,
t
também
m,
des de todos os alunos, de accordo com o seeu
como prioridade educativa: promover a procura de resposstas adequadass às necessidad
m
mérito, o seu essforço e as suas capacidades e contribuir paara uma aprend
dizagem promo
otora do crescimento intelige
ente, sustentávvel
e inclusivo. Asssim, com a con
nsciência da im
mportância quee as artes e a potencialização
o dos processo
os criativos podem assumir na
n
fo
ormação estéttica, crítica e social dos no
ossos alunos, eencarou‐se o Plano Nacionaal das Artes como
c
o veículo facilitador da
d
p
prossecução do
os princípios ed
ducativos do Aggrupamento. SSe educar é pre
eparar para o futuro
f
(que não
o existe e não conhecemos), é
n
necessário que a educação preepare para o deesconhecido, n
não apenas parra o que já se saabe como certo
o.
Media Arts?
Porquê as M
Das 180 cidaades‐membro, há 19 cidades com a designaação de Cidade Criativa UNESCO no domínio
o das Media Arts ‐ Braga é um
ma
d
delas, e, atendendo a que ass cinco escolass do Agrupameento (André So
oares, São Lázaaro, Carandá, Fujacal e Pontte Pedrinha) sãão
eescolas com um
m perfil essencialmente urban
no (a escola An
ndré Soares incorpora o ensin
no artístico ‐ co
onservatório de
e música), surggiu
a ideia de trazeer as Media Artts para o ambieente educativo
o de forma a prroporcionar aos alunos experiências culturais, aproveitand
do
o potencial e esstatuto que as Media Arts já têm na cidadee de Braga.………
………………………
…………………………
………………………
…………………………
….
Numa socied
dade que enfrrenta desafioss decorrentes da globalizaçã
ão e do acelerado desenvollvimento tecno
ológico, onde a
in
nteligência artiificial tem já um papel decisivo, as competências emocionais, sociais, criativas e críticcas que as arte
es proporcionam
p
poderão ser um
m instrumento essencial
e
de ad
daptação a essee mundo que virá.
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2.

Sinopse

O Projeto
o Cultural de Escola
E
(PCE) é uma das medidas do plano de ação esttratégica do Plano
P
Nacional das Artes (PNA),
in
ntegra o Eixo C (Educação e Acesso) do p
programa, Indiisciplinar a Esscola.

O mote “do Barroco às Media Artss” é o aliceerce do projjeto que
pretende contribuir para um p
perfil de alun
no/cidadão que
q viva/olh
he para a
arte naas suas múlttiplas expresssões como algo naturaal/espontâneeo em si,
uma neecessidade vvivida por caada um.
o da matriz cu
ultural do Patrono do Agru
upamento quee se pretende construir um
m percurso com
m
É no legado e no traço
u
uma identidad
de reconhecidaa, mas com um
ma visão criativa e de futuro.
As Mediaa Arts resultam do cruzam
mento entre aarte, comuniccação e tecno
ologia digital e é nesse en
ncontro que se
s
p
propõe:
orma diversificcada, incluindo
o a sua utilizaação como reccurso pedagóggico,
‐ promovver a presençça das artes naa escola de fo
criativo
o e transversal na abordageem aos conteú
údos das difere
entes disciplin
nas;
‐ reforçaar a identidadee do agrupam
mento considerrando o seu co
ontexto territo
orial, social e cultural;
‐ trazer a arte através de possibilidaades experimeentais;
‐ criar esspaços e mom
mentos de parttilha.
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3.

Objetivo
os
omover a apreendizagem e eexperimentaçãão no campo das
d Media Arts, em diferenttes graus de ensino.
e
‐ Pro
‐ Valorizar o patrim
mónio históricco e cultural d
da cidade atravvés da sua apropriação artíística.
‐ Con
nhecer, criar e inovar com C
Ciência, Tecno
ologia e Artes.
‐ Incentivar a senssibilidade estéética e artísticca, bem como o pensamentto crítico e criiativo – áreas de competên
ncias
identificadas com
mo essenciais no Perfil dos A
Alunos à Saída
a da Escolaridade Obrigatórria.
‐ Posssibilitar aos alunos a fruição artística e produção cultural,
c
corrigindo desigualdades nesse
e acesso (socciais,
eco
onómicas).
‐ Con
ntribuir para o sucesso esco
olar, o desenvvolvimento pessoal.
‐ Fom
mentar a colaboração entree agentes artíssticos, a comu
unidade educaativa e outross interveniente
es, para desen
nhar
estratégias de ensino e aprendizagem q
que contribuam para um
m currículo in
ntegrador, assente na gestão
con
nsolidada do conhecimento
c
o e da experiên
ncia cultural.
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4. Parcerias
‐

Circcuito – Servviço Educattivo Braga Media Artss

‐

Universidade do Minho ((Mestrado em Media Arts)

‐

Câm
mara Municcipal de Braaga

‐

Con
nservatório
o Bomfim
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5. Equipaa
Coorden
nadora
Margaridaa Santos Silva

Comissãão Consultiva
Maria da Graça Moura
Monteiro da Siilva
Lucinda M
Luís Filipee Fernandes
Márcia Co
outada
Joana Mirranda (Braga Media
M
Arts)
Sara Borgges (Circuito – Serviço Educaativo Braga Media Arts)

