PROPOSTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

TÍTULO
ATIRA-TE AO PALCO!
1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
(breve e sucinta)
O projeto destina-se a desenvolver as competências artísticas de alunos, funcionários e professores da escola. Um palco
estrategicamente colocado no átrio principal (sala de convívio em frente ao bar) funcionará como "convite" para a
criação de momentos diversos relacionados com a cultura e arte, em geral (música, dança, declamação, exposição de
trabalhos…). Alunos, funcionários professores e restante comunidade escolar serão todos convidados a partilhar, nos
intervalos das aulas, os seus gostos artísticos.
2. LINHA DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
(assinalar a linha de orientação da ação, expressa no projeto educativo, em que melhor se enquadra o projeto)

3. OBJETIVOS, INDICADORES E MÉTRICAS
(inscrever os objetivos operacionais do projeto, os indicadores de aferição da sua concretização e as metas/resultados a
alcançar)
OBJETIVO OPERACIONAL
Partilhar, de forma voluntária e/ou espontânea,
momentos artísticos que contribuam para o
enriquecimento da comunidade escolar;

INDICADOR
IV. Promoção do desenvolvimento
do currículo

Fomentar o gosto pelo crescimento e valorização
cultural dos alunos.

XI. Promoção da cultura científica,
humanística, artística e desportiva

META
IV 2.Aumentar o
desenvolvimento e
participação em projetos
que visem o
desenvolvimento do
currículo e o
enriquecimento das
experiências de
aprendizagem, durante a
vigência do Projeto
XI.1. Proporcionar aos
alunos experiências de
aprendizagem que visem
a melhoria da sua
literacia científica,
humanística e artística

4. AÇÕES A IMPLEMENTAR
(inscrever as iniciativas/ atividades que visam a concretização de cada objetivo operacional)
OBJETIVO OPERACIONAL: Organização
INICIATIVA/ATIVIDADE
Alteração do regulamento e da ficha de inscrição.

OBJETIVO OPERACIONAL: Divulgação do projeto
INICIATIVA/ATIVIDADE
Moodle

Cartazes
Placard

OBJETIVO OPERACIONAL: : Funcionamento do palco
INICIATIVA/ATIVIDADE
Atividades: Canto e/ou instrumental; dança; Fotografia; declamação;
projeção de vídeos; Divulgação de músicas; exposições, etc.

DATA
início do 1º
período

DESTINATÁRIOS
Toda a comunidade
escolar

DATA
início do 1º
período e ao
longo do ano
lectivo
início do 1º
período
Início no 1º
período e até
ao final do
ano letivo

DESTINATÁRIOS
Toda a comunidade
escolar

DATA
Início no 1º
período e até
ao final do
ano letivo

DESTINATÁRIOS
Toda a comunidade
escolar

Toda a comunidade
escolar
Toda a comunidade
escolar

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
(referir os mecanismos, procedimentos e meios para monitorização e avaliação do projeto)
Recursos Materiais:
- Palco;
- Cortinas;
- Logotipo;
- Mesa de mistura;
- Cabos;
- Colunas + 1 coluna de som de retorno a adquirir;
- Leitor de Cd´s;
- Móvel para transporte da aparelhagem;
- 3 microfones;
- 3 tripetes - a adquirir;
- Projetor e tela;
- Quadro para divulgação.

Recursos humanos:
Professores dos departamentos e projetos
Alunos: Associação de Estudantes
Avaliação: Relatório Crítico

6. COORDENADOR DO PROJETO
Luís Marques da Silva
7. EQUIPA DO PROJETO
Luis Marques da Silva e Helena Rodrigues

Data de submissão do projeto
30-06-2015

